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• Mówi się o łym, le Dulska
dzięki wybitnej kreacji, Jaką Pani
stworzyła w „Moralności" została
odczytana na nowo. Odniosła Pani duży 1ukce1."
- Dzię~uję.
• Czy wobec tego nie zechcla.ła by Pani mi.- Nie. To pan jest dziennikarzem, Niech pan zaczyna.
• Dobrze. Więc p~wledzmJ' 10ble szczerse... Dotychczas rol•
, Dulskiej rrywano przede wszystkim, aby rozśmleszy6 widowni•
aktorskll ilustracją zamierzchłych
koUuńskich obyczajów. Poprzednie Dulskie to mniej czy więcej
rozsierdzone Matyslakowe. Pani
pierwsza zburzyła komediOWJ'
szablon. Po ras plerwsz„ soba.czyliśmJ'
Dulskll rrołną, despotyczni,, skutecznie niszczącą swoje otoczenie (świetna scena z lokatorką), a przy tym autentycznie
zabawną. Jak Pani widzi tę postać dzls, teraz, kiedy reakcje publiczności Il\ juł dobrze snaneT
- W moim odczuciu Anielcła
Dulska niestety nie umarła, W
Galicji, :tyje wśród nas i płodzi
liczne potomstwo. Nieźle jej •i•
powodzi, jest piekielnie aktywna
i gorliwa, uwielbia rozkazywać.
rządzić,
czasem zasiada w rótnych jury 1 teruje wyroki, a te
często plotkuje np. e moim łycha
prywatnym i publicznym - bardzo •i• nie lubimy. Jednakie
Dulska te lndywidualnośd; obłudna,
paskudna, ale silna. To
charakterek, parazywy, ale konsekwentny, po trupach zmierzający do
celu, nie lekcewdmy
Dulskiej ... a reakcje publiczności,
o których Pan wspominał zdają
się potwierdzać tra!nośd
niniejszej charakterystyki.
e Ale Jakim sposobem cło tero
doszloT Jak po rolach Marli
Stuart, Kleopatryj Lady Mllford,
SwięteJ Joanny - mogła si• Pani
pn;edzlertrnl\4 w Anielcl• Dul1ką T
- Widzi pan, :tyć to ewoluować, a ewoluować
to odmieniać
11,. Gdybym po dłu:tszej nieobecności na scenie polskiej ...
e Nie łłumacsąceJ •i• ocą
wHcle ładnymi prsycz;rnaml aatury arły11tycsneJT
- Oczywiście. Więc ldybym
ukazała •i• irając powiedzmy
dwudziestą pierwszą 1 kolei królową, obawiam
1lę, ie mo1łoby
to przejść bez echa. Czasem warto zmienić kierunek swojej drogi
artystycznej ... chociai istotnie
Marla Stuart, a Dulska ,to jut nie
inna kierunki, to inne planetT
moralne.
e No c61, _w Pani nwoclsle
łrzeba ryzykowa6, w przeciwnym
razie aktor popada w rułJ'ftiar1two l kostnieje. Pani u.ryzykowała I wygrała.
- Ale kiedy ten biel s przeszkodami jest za mną, mogę panu
wyznać, łe bardzo
•i• . bałam, o
bardzo.
e Kalectwa." nyłbJ' w łeke
racjach Krzysztofa Pankiewleza
(patrzę
na obandałowane nori
Pani Niny Andrycz)T
- Tego - te:t. Przede wazyst• kim jednak, te ta część / publiczności, która mi mówi dzień dobry w Lazlenkach,
ociat 1lę
nie znamy - po roll ul11kiej odbierze ml swoje ser .
• Prosz, byd o t Idealnie 1pekojną.
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D aczegoT
przecie w łrakołe iranla/
Dulski J rra
ni w „Gwle:tdzle"
tareJ Proohownl".
w Tea 111

e

B

Obliczyłem, le w ef1\111 !0-młnu
łowero
monologu miała P 11 nl
piętnaście razy brawo I ewacJ•

po

zakończonym występie.

- Ba, ale w "Gwieźdile", ja
mimo wszystko jestem w dutym
atopniu aobą, więc publiczn o ś ~
przyznaje 1ię do znajomości ze
mną, podczas, kiedy w Dulsk,lej
mnie nie ma Przecieł ja tej
chamki nie snos:zę.„ Ja jll 1ra ,n ,
ale nia broni• jej racji.
W
„Gwieździe"
natomlut utożsa
miam •i• a; wieloma problema 'n l
swojej bohaterki, aktorki. Juzc- .'. e
jeden ciekawy azczegół. Do Teatru ,.Starej Prochowni" niko~o
•i• nie swolli autokarami, nie m~
na widowni ani dzieci, ani śmi ('
telnle zmęczonych wydeczek. 'l ••
teł ludzie majĄ ochoi4 i •ił• b i·
brawo.
e Autent„e21na frekwenoJa.
tentyczne powodzenie. Czy zob;\
ozymJ' Panią jeszcze w łym ą m
patycznym teatrze?
- Mam nadzieję, łe Wojalet t1
Siemion zaanga.tuje mnie do d ..11·
1zej współpracy. Mam juł nav. e1
pomysł, ale drukiem go nie oa: •
1zę, teby nie zapeszyd.
Dziękuję Hrdecznle Pani
Andrycs sa wywiad I ło
czenla na kolejnej premł
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